
 

 

RELEASE 
 
Passo Largo é um power trio instrumental formado por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni 
(baixo) e Thiago Cunha (bateria). Lança mão de diversos estilos musicais, do rock`n roll ao ska, do 
forró ao funk, do jazz ao metal, gerando um som feito de misturas que é totalmente brasileiro. Tal 
fusão se manifesta em canções que se apoderam do groove, do peso e da improvisação, mas mantêm a 
impressão de melodias facilmente “cantáveis”. Com isso, mesmo as frases mais velozes ganham uma 
leveza à compreensão, o que se deve naturalmente ao sentido harmônico herdado do choro e à escola 
rítmica de brasilidades – como samba, baião, partido alto e maracatu - e mais certamente, à soma 
destas influências aliada à sinergia do grupo. 
 
A banda tem três álbuns lançados: “Diversões” (2018), “Férias em Nibiru” (2016) e “Passo Largo” 
(2012).  Em 2019, inicia sua turnê por São Paulo, Goiânia, Anápolis, Belo Horizonte e Uberlândia 
apresentando músicas de seu mais recente lançamento, canções dos discos anteriores e inéditas. A 
turnê conta com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF. 
  
"Diversões" é inteiramente dedicado a novos e potentes arranjos instrumentais para clássicos 
cantados que tanto influenciaram a banda e até parte do mundo. Artistas como Luiz Gonzaga, Michael 
Jackson, Pink Floyd, Belchior e Bruno Mars são alguns dos nomes que ganharam roupagens e versões 
inusitadas  - pout-porri, mashups, sofisticação e muita adrenalina, do jeito que o Passo Largo gosta de 
tocar! Gravado ao vivo no estúdio Casa do Som, com capa assinada pelo artista plástico Julio 
Lapagesse, “Diversões” apresenta as provocações do power trio com a naturalidade e o humor, marcas 
registradas do grupo. 
 
Ouça aqui o disco “Diversões”: https://open.spotify.com/album/7GGbViAMN2MJpmVc6jeWOF 
  
 
ESCUTE A DISCOGRAFIA DO PASSO LARGO: 
  
O “Férias em Nibiru” traz extroversão, tanto para as canções quanto para a linguagem visual 
agregada à capa e aos figurinos. A música que dá nome ao álbum recebeu o prêmio de Melhor Música 
Instrumental pelo Festival de Música da Rádio Nacional FM 2015, antes mesmo de o disco ser lançado. 
 
Ouça “Férias em Nibiru” aqui: https://open.spotify.com/album/4q3fqZAwP6vkb1NbzKo4lg 
  
O primeiro trabalho que leva o nome do grupo entrou no ranking dos 100 melhores discos de 2012 do 
guia de música brasileira “O Embrulhador” e abriu portas para a banda em diversos palcos em todo o 
país. 
 
Ouça o álbum “Passo Largo” aqui: https://www.youtube.com/watch?v=u5mqZ0EMRPk 
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Durante todos esses anos de carreira, a Passo Largo marcou participação em importantes festivais e 
eventos em todo o país, tais como: Porão do Rock (DF), Clipes & Bandas (SP), Universo Paralello (BA), 
Goiânia Noise (GO), Festival Timbre (MG), Eu Faço Cultura (SC, MG, ES, SP), Feira da Música de 
Fortaleza (CE), Grito do Rock (PB), Satélite 061 (DF), Instrumenta Brasília (DF) e ainda passou pelo 
Carnaval de Olinda (PE). O grupo vai tocar Brasil afora levando toda a bagagem de uma das bandas 
mais representativas da música do DF hoje. 
 
LINKS: 
 
Clipes: 
 
● “Shokabillis”: https://youtu.be/LpZlMF9TfQU 
● “Úrsula”: https://youtu.be/hhTXBBp48yU  
● "Thriller / Smoof Criminal" (Michael Jackson): https://youtu.be/RJsyHpfPhlU 
 
 
Programas de TV e Web: 
 
● Talentos (TV Câmara): http://www.youtube.com/watch?v=pT0pU_yiVyw 
● Valendo no Orbis: https://www.youtube.com/watch?v=RzoenTIu15M 
● Espaço Cultural (TV Senado): http://www.youtube.com/watch?v=TAlQDlhD4o8 
● Programa Refrão (TV Justiça): http://www.youtube.com/watch?v=9Bu0AXStl64 
● Sofar Brasília: https://www.youtube.com/watch?v=TNe5KqoW1us 
● Campanha publicitária para o banco BRB, com produção de clipe e versões instrumental e 
cantada para música composta pela banda: https://www.youtube.com/watch?v=KEQOmH-Ua0Y | 
https://www.youtube.com/watch?v=dctcNebJC34 | 
https://www.youtube.com/watch?v=ixu_GNoHAWU 
● Marca Passo (Websérie produzida pela banda com convidados especiais): 
https://www.youtube.com/watch?v=o6NGMOsqmp8 
 
 
Cinema: 
 
● "Metrópolis" (Fritz Lang) - compôs e executou ao vivo no Cine Brasília, trilha sonora de 1:45 
minutos para o filme mudo do aclamado diretor austríaco 
● Clipe “Shokabillis” selecionado para a mostra Competitiva de videoclipes do 4º Curta Brasília – 
Festival de Curta-Metragem de Brasília 
● Prêmio de melhor trilha sonora para o curta-metragem "Cabeças", de Bruna Carolli.  
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COM OUTROS ARTISTAS: 
 
● Foi banda de abertura em turnês dos artistas Lulu Santos, Titãs e Paralamas do Sucesso. 
● Foi banda base de artistas como BNegão (RJ), Totonho (PB),  Wado (AL), Felix Robato (PA), 
Pedro Barbosa (MZ/ZA), André Gonzales (DF), dentre outros. 
● Acompanhou diversos músicos da cena instrumental, nacionais e internacionais. 
 
 
 
OS MÚSICOS 
 
MARCUS MORAES, bacharel em violão pela Universidade de Brasília, atua como músico, arranjador e 
produtor musical. Além do Passo Largo e de seu trabalho de violão solo, é integrante dos grupos 
Esdras Nogueira Quarteto, Consuelo, entre outros. Já se apresentou em todas as capitais brasileiras e 
em vários países do mundo, como França, Espanha, Alemanha, Áustria, Itália, Holanda, Portugal, 
Austrália, EUA, Argentina, Rússia e Bangladesh. 
  
 
VAVÁ AFIOUNI, baixista e compositor, soma 11 discos autorais, sendo três de seu trabalho solo e 
mais de trinta acompanhando artistas brasileiros e estrangeiros. Já tocou com Otto, Siba, Mariana 
Aydar e Oswaldinho do Acordeom, dentre outros, além de ter se apresentado em países como Mali, 
Argélia, Portugal, Austrália, Estados Unidos, França, Espanha, Suíça e Holanda. 
 
 
THIAGO CUNHA, formado em música pela Universidade de Brasília. Além do Passo Largo toca 
também com Esdras Nogueira Quarteto, Consuelo, Totem, Ops, Emília Monteiro, entre outros. Com 
tais trabalhos já se apresentou em dezenas de cidades brasileiras e em países como Espanha, Rússia, 
Portugal e Bangladesh.  

 
 
 

www.passolargo.com 
passolargobrasilia@gmail.com 
facebook.com/PassoLargoRock 

 
+55 61 99961-4539 
+55 61 98185-0083 
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